
 149-174،. صص 1396،. پاییز 21شمارة                                                      شناسی ورزشیمطالعات روان

 مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران فارسی نسخۀ سنجیهای روانویژگی
1 

 3اله کاشانیولی،  2یمحمدهروز گلب، 1مهشید بابایی نیک

 

17/07/1396تاریخ پذیرش:               07/07/1395تاریخ دریافت:   
 

 چکیده
ورزشکاران بود.  دراجرای روان  لندمقیاس ب فارسی نسخۀ پایایی و یعامل روایی پژوهش حاضر، تعییناز  هدف
 استفاده با ابتدا. نمودند تکمیل رااجرای روان مقیاس بلند  فارسی نسخۀ و شدند انتخابورزشکار  545 ،منظوربدین

 روایی تعیین برای ،درادامه. شد تأیید نامهپرسش فارسی نسخۀ ترجمۀ صحت و صوری روایی ،بازترجمه روش از
 تعیین جهت ،گشتاستفاده  ساختاری معادالت یابیمدل برمبتنی تأییدی یعامل تحلیل از نامهپرسشعاملی  سازۀ

 بستگیهم ضریب سؤاالت، زمانی پایاییبررسی  برای و بهره گرفته شد کرونباخ آلفای ضریب از درونی همسانی
اجرای  بلند مقیاس لوبمط برازش دهندۀنشان نتایج مورداستفاده قرار گرفت. مجدد آزمون روش به ایطبقهدرون

 ،سی.اف.آی=96/0 ،رمزی=047/0) برازندگی شاخص ها بیانگر آن است کهباشد. همچنین، یافتهمیروان 

 نسخۀ ،لذا هستند؛ برخوردار قبولیقابل مقادیر از( 86/0) زمانی پایایی و( 75/0) درونی همسانی ،(ل.آیاتی.=96/0
 آن از توانمی و است برخوردارورزشکاران  بین در قبولیقابل پایایی و روایی ازاجرای روان بلند  مقیاس فارسی

 .نمود استفادهاجرای روان  ارزیابی جهت پایا و روا ابزاری عنوانبه
 

 تکلیف بر تمرکز مشخص، خوردبازروشن،  اهداف آگاهی، عمل مهارت، ش ـچال تعادل :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 دلیلبه که دارند رخاطبه را اوقاتی هاانسان همۀ

 خود آگاهی تمام کردنمعطوف و کار در شدنورغوطه
 محیط احساسات دیگر و زمان گذر متوجه آن، رب

 ۀتجرب این شناسانروان. اندنشده خود اطراف
 تماشای تفریح، بازی، دنبالبه که را بخشلذت

 هایفعالیت دیگر و ایرایانه هایبازی تلویزیون،
اجرای " شناسیروان آید،یم دستبه بخشلذت
اجرای ( 1975) 2میهالی چیکسنتنامند. می "1روان

 تمام در بشر مطلوب مشاهدات توصیف برای راروان 
اجرای روان کرد.  ابداع متعدد هایفعالیت و امور

 که گونهمنطق شناسیروانمفهوم  یک عنوانبه
 را ورزشی هایفعالیت در شرکت طولدر فرد تجربۀ
باشد و می توجه، موردسازدمی بخشلذت و بهینه
چیز برای ایجاد  دهندۀ آن لحظاتی است که همهنشان

کنار  بخش در یک فعالیتحالتی ویژه، جذاب و لذت
و  (1990؛ 1975میهالی،  چیکسنتگیرند )هم قرار می

طور کامل معطوف افتد که شخص بهزمانی اتفاق می
باشد. این درگیری در  اجرا دارد، دست کاری که دربه 

چیز دیگری مهم  حدی کامل است که هیچفعالیت به
خاطر انجام آن صرفاً بهرسد و ما آن کار را نظر نمیبه

 چیکسنتدهیم )امه میاد های بیشترو حتی با هزینه
 میهالی چیکسنت ۀگسترد مطالعات (.1990میهالی، 

 داده شانن( 9419) 3قانی و دشپانده ( و2000 ؛1990)
 که یچالش فعالیت یک درگیر افراد کهزمانی است
 ،شوندمی است درونی انگیزۀ دارای وبوده  کنترلقابل

اجرای  که کنندمی تجربه را یمتمایز روانی حالت
 آرزویاجرای روان  حالت داشتن. شودمی نامیدهروان 

 اما ؛(1992 ،4جکسون) است نخبه ورزشکار هر

                                                           
1. Flow 
2. Csikszentmihalyi  
3. Ghani & Deshpande 

4. Jackson 
  

 مهارت از سطحی هر در شکاریک ورز حال،اینبا
 ،میهالی چیکسنت) ببرد لذت فعالیت از تواندمی

 (. 1995 ،5جکسون و دنیال کیمیکت، استین، ؛1992
 میهالی چیکسنت توسط مفصل طوربهاجرای روان 

 دیگران توسط و شده توصیف( 1993 ؛1990 ؛1975)
 و تفریح مدرسه، کار، قبیل از مختلف هایموقعیت در

قانی و ؛ 1992 جکسون،) است رسیده اثبات هب ورزش
( ساختار 1990) میهالی چیکسنت (.1994 ،دشپانده

تحلیل وبررسی و تجزیه بعد مورد نهرا از اجرای روان 
 تعادلند از: هست این ابعاد عبارت ه است کهقرار داد

 بین تعادل درک ،اجرای روان در 6مهارت و چالش
 سطح در دو هرکه ) فرد هایمهارت و موقعیت چالش
( 1994) قانی و دشپانده .دندار قرار باالیی نسبتاً

 که دهدمی رخ زمانی تنها بعد این که دندهمی توضیح
 موقعیت آن هایخواسته با مقابله برای شخص مهارت

 باالتر فرد برای که) باشد داشته قرار مناسبی سطح در
 با متناسب شخص که حسی و (است متوسط حد از

 ترکیب ؛شودمی با آن چالش درگیر خود کنونی توانایی
 فعالیتی در عمیق درگیری احساس) 7آگاهی و عمل

 انجام خودکار صورتبه تقریباً و خودخودبه که
 وضوحبه هافعالیت در اهداف) روشن اهداف ؛(شودمی

 قرار که آنچه مورددر اطمینان حس .است شده تعریف
 فوری بازخوردیا ) 8مشخص بازخورد ؛(شود انجام است

 واضحی و فوری بازخورد. عمل یک مورددر روشن و
 این فرد به شودمی دریافت فعالیت خود از معموالً که

 موفقیت به رسیدن حالدر بداند تا دهدمی را اجازه
 که بر این باور هستند( 1994) قانی و دشپانده. است
 نتیجه اما ؛باشد متنوع بسیار تواندمی بازخورد نوع

 نفر یک دهدنشان می که اطالعاتی) است یکسان
 9تکلیف بر تمرکز؛ (است موفقیت به رسیدن حالدر

                                                           
5. Stein, Kimiecik, Daniels & Jackson  
6. Challenge-Skill Balance  

7. Action-Awareness Merging  

8. Unambiguous Feedback  
9. Concentration on Task at Hand  
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 طوربه باشد،میاجرای روان  حالتدر فرد کهزمانی)
 غرق است آن دادنانجام حالدر که فعالیتی در کامل

 کنترل حس ؛(داشتن کامل تمرکز احساس شود،می
 ؛باشد وضعیت این با وردبرخ در تواندمی که حسی)

 پاسخ بعدی مسائل به چطور که داندمی فرد زیرا،
 ۀفعالن تالش بدون ورزش کنترل احساس. دهد

 ماننداحساسی  است؛ هتجرب یک کنترل، برای شخص
 ؛(دهد انجام حالت این در را کاری هر تواندمی کهاین

 درمورد نگرانی یا نگرانی عدم) خودآگاهی کاهش
 برایاجرای روان  درطول خود درمورد انینگر ؛برخورد

 ،است شده هماهنگ خود فعالیت با که شخصی
 درمورد نگرانی از رهایی. شودمی ناپدید و کمرنگ

 طبیعی اجرای حینرد ورزشکاران ارتباط با در خود
 در خاطراطمینان با فعالیت انجام و افتدمی اتفاق

 مشاهده واضح طوربه ورزشکاران هایفعالیت
 و زمان رفتنبیناز احساس) زمان انتقال ؛(شودمی
 هم تواندمی مفهومی طوربه زمان؛ آن شدنتلف

 تفسیر و تعبیر ،سریع شکلبه هم و آهسته صورتبه
 از خارج و نامرتبط سادگیبه است ممکن زمان. شود

 ابعاد از یکی عنوانبه اگرچه؛ باشد فرد خود آگاهی
 میهالی کسنتچی. است شده مطرح اجرای روان

 از آگاهی ،هاواقعیتبرخی از  در که عنوان نموده است
 الزامی فعالیت یک میزآموفقیت اجرای برای زمان
 ابعاد همانند بعد این که است ممکن هرچند باشد؛می

 شک،بی .باشد شده برده کاربه جهانی ایگونهبه دیگر
 یک از بخشی ها،ورزش برخی از ی درزمان دانش
 توسط گرفتهصورت کیفی پژوهش. است خوب اجرای

 و حمایت ،بعد این که دهدمی نشان جکسون
 داده ورزش جامعۀ به را فردیبهمنحصر هایپشتیبانی

 عنوانبه فعالیت تجربۀ) درونی هدف با تجربه ؛(است
 میهالی چیکسنت توسط بعد این ؛درونی پاداش

 صیفتو و تعریفاجرای روان  پایانی نتیجۀ عنوانبه
 درونی هدف با ایتجربه ،فعالیت یک .است شده
 بدونو  خود خاص هدف و منظوربه چنانچه ؛است

 انجام آن سود و نفع یا پاداش برای داشتیچشم هیچ
 .(شود

 در ورزش با ارتباط دراجرای روان  زمینۀدر پژوهش
 مطالعات اولین وگرفت  صورت( 1990) دهۀ اوایل

 شناسیروان .رسید اپچ به( 1992) سال در آماری
بسط به ویژه قابل طورتواند بهمیاجرای روان 

باشد که در باالترین سطوح  ایورزشکاران نخبه
ترین و پرمخاطره هاشدیدترین فشار تحتمهارتی، 

با یکدیگر رقابت  خود شرایط برای رسیدن به اهداف
تواند ترین بهبود میحتی کوچک ،کنند؛ بنابراینمی

مگیری بر موفقیت داشته باشد )نیکوالس، تأثیرات چش
 2دودا و کتلیدر این ارتباط، (. 2005، 1پلمن و هولت

 با عمیقی ارتباط مهارت سطح که دریافتند( 1997)
 و انگسر عقیدۀ به کهدرحالی ؛دارداجرای روان  تجربۀ

 از ،دارند باالتری توانایی که افرادی (2008) 3راینبرگ
 دباشنمی برخوردارن اجرای روا باالتر سطوح

 دیگر،ازسوی. (2005 هولت، و پلمن، نیکوالس،)
 فعالیت مانند ایغیرحرفه ورزش زمینۀدر مطالعاتی
جکسون، ) است صورت گرفته تمرین و جسمانی

 نشان نتایجکلی، طوربه (.1997کتلی و دودا، ؛ 1995
 نوع این برای یآلایده تجربۀ که است داده

 است ممکن ،حالاینبا ؛دهدمی رخ هاکنندهشرکت
 داشته وجوداجرای روان  از زمینهایندر هاییتفاوت
 .(2012، 4کراست و )سوان، کیگن، پیگوت باشد

اجرای  بر اولیه پژوهش در( 1992) 5رابرتز و جکسون
 انگیزش واجرای روان  بین را ارتباطی ،روان

 (1999) 6فورتر و کووال. کردند گزارش محورتکلیف
 نخبه شناگران ارتباط با در را مشابهی ارتباطنیز 

 شیوۀ به که شناگرانی دریافتند هاآن. نمودند مشاهده

                                                           
1. Nicholls, Polman & Holt 

2. Catley & Duda 
3. Engeser & Rheinberg 
4. Swann, Keegan, Piggott & Crust  

5. Robert 
6. Kowal & Fortier 
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 لذت، برای کردنشنا انندم) دارند گرایش خودمختار
اجرای  که دارد احتمال بیشتر ،(سودمندی یا تفریح
 و مثبت ارتباط هاآن ،همچنین. نمایند تجربه راروان 

 موقعیتی ۀکنندتعیین عوامل ینبرا  داریمعنا
اجرای  ۀتجرب با وابستگی و خودمختاری صالحیت،

 1مارش و جکسونبراین، افزون. مشاهده نمودندروان 
 برترین با رااجرای روان  روی بر پژوهش( 1996)

 در مسترز جهانی مسابقات در کنندهشرکت ورزشکاران
 و سواریدوچرخه گانه،سه شنا،) ورزشی ۀرشت چهار

اجرای روان  که دریافتندو  کردند دنبال( دوومیدانی
؛ دارد درونی ۀانگیز و توانایی با مثبتی ارتباط ،وضعی

 پژوهش در. باشدمنفی می اضطراب باآن  ارتباطاما 
 ورزشکاران در ارتباط با (2000) 2فریمن و ویگینز

 از باالتری نمرات متحده نیز ایاالت در دانشگاهی
 و تمرکز دقیق، بازخورد کل، ۀنمر نظیر)اجرای روان 

 که ورزشکارانی میاندر( خودآگاهی دادندستاز
قلمداد  کنندهتسهیلیک  عنوانبه را اضطراب

 را اضطراب که ورزشکارانی با مقایسهدرکردند می
دیگر ازسوی. دش مشاهده ،دانستندمی کنندهتهدید

 راای روان اجر ۀتجرب ایتالیایی، پژوهشگران از گروهی
 یکتاب و کردند بررسی مختلف ورزشی هایبرنامه در
 از ایمجموعه در خود را هاییافته ۀچکید از

 شامل که( 2004 ،3مازیو) منتشر نمودند هاپژوهش
 شمشیربازان، میان تفاوت مورددر شاتیگزار

 ورزشکاران و سواراندوچرخه شناگران، بازان،اسکی
 مارش، و جکسون) بود ییایتالیا نسخۀ در دوومیدانی

 ترمتفاوت بسیار شمشیربازان بررسی، این در(. 1996
 را آن علت پژوهشگران که بودند دیگر هایگروه از

 شمشیربازی ۀمسابق در فوری بازخورد باالی اهمیت
 شنا، میان نزدیکی شباهتبراین، عالوه. کردند گزارش
. داشت وجود دوومیدانی گروه و سواریدوچرخه

                                                           
1. Marsh  

2. Wiggins & Freeman  
3. Muzio 

 درمورد گذشته در که مطالعاتی درذکر است یانشا
 سه، اندگرفته صورت ورزش دراجرای روان  لۀأمس

 تجربۀ درک .الف: است گرفته قرار توجهمورد موضوع
 جکسون،) ایحرفه ورزشکاران دیدگاه ازاجرای روان 

 رخداد که عواملی بررسی .ب ،(2008 ،4چاوز؛ 1996
مثال عنوانبه) دهدمی قرار تأثیرتحت رااجرای روان 

( شود آن مانع و زده هم بر کرده، تسهیل را آن
 بررسی .ج و( 1995 جکسون، ؛1992 جکسون،)

؛ 2005 ،5ساگیاما)اجرای روان  در مداخله و کنترل
 توسط گونهچاجرای روان  کهاین(. 2008 چاوز،

 جالب سؤال یک ،شودمی درک تجربهبا ورزشکاران
 نظری درک توسعۀ به تواندیم آن به پاسخ که است

 راینبرگ، و انگسر) کند کمکاجرای روان  ساختار از
2008.) 

 از هاییپرسش به توانندمیاجرای روان  هایمقیاس 
 از وسیعی ۀدامن در هاآن. دهند پاسخ قبیل این

 هنر و موسیقی ورزش، :شامل عملکردی هایزمینه
 برای اهمقیاس این ،براینعالوه. اندشده استفاده
 کار، محل مدرسه، دراجرای روان  تجربۀ ارزیابی
 کاربه نیز هاسرگرمی و فراغت اوقات هایفعالیت

 که مطالعات حاکی از آن هستند. اندگرفته شده
 جمله از هافعالیت از برخی دراجرای روان  بلند مقیاس
 تمرین ،(1998 همکاران، و جکسون) ورزش

 یوگا ،(2000 ،6یتر و والچوپولوس کاراجئورگیس،)
 فعالیت و (2006 ،7جکسون و استفنز کوهن، پنمن،)

مورداستفاده قرار ( 1999 ،8رپمن و چان) آموزشی
اجرای  بلند مقیاساست که  ذکربهالزم. است گرفته
منظور ارزیابی به همکاران و جکسون توسطروان 
 مارش، و جکسون) گردید ارائهاجرای روان حالت 

                                                           
4. Chavez 
5. Sugiyama  

6. Karageorghis, Vlachopoulos & Terry   

7. Penman, Cohen, Stephens & Jackson  
8. Chan & Repman  
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 این از هدف و (2002 ،1نداکال و جکسون ؛1996
 همۀ که بود اینامهپرسش تأیید و طراحی ،پژوهش
 ورزشی هایفعالیت در رااجرای روان  عناصر
 (.1996مارش،  و )جکسون دی نماییرگاندازه

 یک که استسؤال  36 از متشکل مقیاس این 
 .کندمی فراهم رااجرای روان  از چندبعدی ارزیابی

 باشدمی مقیاسخرده هن ایدار نامهپرسشهمچنین، 
 گانۀنه ابعاد با و شده تشکیل سؤال چهار از یکهر که

برای توصیف  دهندگانپاسخ. است مرتبطاجرای روان 
ارزشی  احساسات خود با استفاده از طیف امتیازی پنج

 مقیاسنمایند. لیکرت، پاسخ مناسب را انتخاب می
 از دقیقی تصویر کهزمانی ویژهبهاجرای روان  بلند

 کاربردی اهداف یا پژوهش برایاجرای روان  ۀتجرب
اجرای روان  بلند مقیاس. است مفید دارد، اهمیت
 3حالتی نسخۀ یک و 2وضعی نسخۀ یک شامل

اجرای  تجربۀ تکرار میزان: وضعی سطح ؛باشدمی
 مانند) خاص هایحوزه در زمان از مقطعی درروان 

اجرای  میزان :حالتی سطح و( مدرسه یا کار ورزش،
 انندم) ویژه فعالیت یا رویداد یک در شدهتجربهروان 

(. آزمایش یک یا کاری پروژۀ یک مسابقه، یک
 اشکال دارای اجرای روان حالتی و وضعی هایمقیاس
 به تمایل که هستند بندیجمله در تفاوت با موازی
 را خاصاجرای روان  تجربۀ یااجرای روان  تجربۀ

باید عنوان نمود که  .کنندمی یارزیاب یا منعکس
 و جکسون) (FSS) 4اجرای روان حالتی مقیاس
 (DFS) 5اجرای روان وضعی مقیاس و( 1996 مارش،

اجرای  تجربۀ ارزیابی برای( 2002 ،اکالند و جکسون)
 طراحی بدنی فعالیت در خاص رویداد یک درروان 

 نه مفهوم رب نظری لحاظبه مقیاس اینگردیدند که 
 مبتنی( 1990) میهالی چیکسنتجرای روان ا بعدی

                                                           
1. Eklund  
2. Dispositional Level  

3. State Level 

4. Flow State Scale 
5. Dispositional Flow Scale 

مقیاس وضعی  واجرای روان مقیاس حالتی  .بود
 گیریاندازه برای بعدیچند یهایمقیاس ،اجرای روان

اجرای مقیاس حالتی . هستنداجرای روان  بعد نه تمام
 یک طولدراجرای روان  تجربۀ ارزیابی براینیز روان 

س وضعی مقیااست.  شده طراحی خاص فعالیت
اجرای روان  از ندمجهت گیریاندازه ، یکاجرای روان

 تجربۀ از مکرر هاینمونه ارزیابی برای باشد کهمی
 شده طراحی فعالیت در شرکت طولدراجرای روان 

 از سنجیروان هایویژگی ۀاولی تحلیلوتجزیه. است
 سطح ،اجرای روانمقیاس وضعی  و مقیاس حالتی

 دادند نشان را ابزار دو هر پایایی از بخشیرضایت
(. 1999 جکسون، و مارش ؛1996 مارش، و جکسون)

 بررسی برای مندمنظا مطالعاتتوجه است که شایان
اجرای روان  تجربۀ در تفاوت و فرهنگیبین شبهات
 ارزیابی مقیاس، دوم نسخۀ تهیۀ با و است ضروری

 حالتی و وضعی سطح دو هر دراجرای روان 
 منظوربه مطالعات انجامهمچنین،  .رددگمی پذیرامکان

 فراخوان کهاجرای روان  مقیاس از استفاده
 از درستی درک به باشند،می متقابل هایفرهنگ
. کرد خواهد کمک بدنی هایفعالیت در مطلوب تجربۀ
 روایی و پایایی بررسی به پژوهش چندینراستا، دراین

 بانزغیرانگلیسی هاینمونه دراجرای روان  مقیاس
و  دگانیس ؛1999 ،نرپم و چان) اندپرداخته

 ایوزیفیدو و دگانیس مثال،عنوان؛ به(2000 ،6ایوزیفیدو
های ویژگی( 2000) رپمن و چان و( 2000)

 ترتیببه رااجرای روان  حالتی مقیاس سنجیروان
با استفاده از تحلیل  چینی و یونانی هاینمونه برای

، فرونیر ،اخیراً. ندداد بررسی قرارعاملی تأییدی مورد
 7جکسون و بهر، ویزیولی، فارست-گوادریو، دمونتروند

 مقیاسویرایش دوم نسخۀ فرانسوی  نیز( 2006)
ارزیابی  معتبر ابزار یک عنوانبه رااجرای روان  حالتی

                                                           
6. Doganis & Iosifidou 

7. Fournier, Gaudreau, Demontrond-Behr, 
Visioli, Forest & Jackson  
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در  متعددی مطالعات ژاپن در براین،افزون .نمودند
 مقیاسسنجی های روانبررسی ویژگی ارتباط با

 و تابااکاو) است صورت گرفتهاجرای روان  التیح
 (.2000 ،1تووهاریم

 54 ،اجرای روان یمقیاس حالت ابتدایی نسخۀ در
 مقیاس هر در سؤال شش که سؤال وجود داشت

 واجرای روان  مفهوم با آشنا پژوهشگر هفت توسط
 کرده استفاده ورزشی مطالعات در آن از که افرادی

برای هر  کارشناسان این. دش ارزیابی و بررسی ،بودند
 ،بعد هر برای شدهدرک ارتباط بنابر سؤال
 یکهر مورددر را بازخوردی ود نهایی داشتبندیدرجه

منجر  فرایند این. نمودند فراهم نامهپرسش سؤاالت از
 نسخۀ یک عنوانبه سؤالی 54 نسخۀ به این شد که

 مطالعۀ یک در. معرفی گردد ابزار این از ابتدایی
 نفری 252 نۀنمو یکبا استفاده از  ابزار این ،مایشیآز
 وقرار گرفت  آزمونلحاظ روایی و پایایی موردبه
 نقش ورزشی فعالیت یک اجرای در افراد این مامیت

 تفریحیسطح  با افراد این اجرای سطح. داشتند فعالی
درصد و با  39 باشگاهی یا ورزشی سطح ،درصد 29

 متفاوت درصد 42 یمل و کشوری ای،منطقه سطح
پس از تحلیل و بررسی نظر ذکر است که بهالزم .بود

نسخۀ  ،ادامهردگردید و سؤال حذف  18کارشناسان، 
 شد گذاریپایهاجرای روان  حالتی مقیاس سؤالی 36
 هاآن در تغییراتی ،اولیه آزمایشی مطالعۀ دنبالبه که

 در رفتهکاربه هایواژه از مورد چندین و گرفت صورت
 سؤاالت تحلیلوتجزیه درکه  نامهپرسش سؤاالت

 ترمناسب هایوضعیت با ،داشتند تریرنگکم نقش
 ۀروایی سازباید عنوان نمود که  .دنشد جایگزین

کنندۀ روایی عاملی این تأیید ،حاصل از تحلیل عاملی
 اجرای روان سؤالی 36 بلند مقیاسابزار بوده است. 

 مدل کامل ارزیابی در قوی ابزاری که داد نشان
 مقیاس این. آوردمی فراهم اجرای روان بعدیچند

                                                           
1. Kawabata & Harimoto  

 از کاملی شرح که زمانی است برای انتخاب بهترین
 بعدیچند مدل با مطابق اجرای روان مشخصات

 از. باشد نظرمورد( 1990) میهالی نتچیکس جریان
 کردند، پیدا توسعه اجرای روان هایمقیاس که زمانی

 سویاز تنهانهاجرای روان  بلند مقیاس از استفاده
 حوزۀ در مطلوب ۀتجرب درمورد که گرانیپژوهش
 بلکه ؛افزایش یافت کنند،می مطالعه بدنی فعالیت
 کاربه را آن نیز دیگر مختلف هایزمینهدر گرانپژوهش

 تجربه دقیق رویکرد به که نیامتخصص. اندبسته
 یا و یانمشتر دانشجویان،اجرای روان  تحالدر

 مقیاس ازبایست می هستند عالقمند کنندگانشرکت
 در تغییرات برای مداخالتی تا نمایند استفاده بلند

 ارزشبا ۀنتیج یک به و شده اعمال هاآن ذهنی ۀتجرب
مقیاس  .(2013، 2)فانگ، ژانگ و چان کنند پیدا دست

و با هر  با نه بعد (1996سؤالی جکسون و مارش ) 36
 با استفاده از طیف یک از این ابعادر هرچهار سؤال د

ارزیابی قرار اجرای روان را مورد، لیکرتارزشی پنج 
های لحاظ ویژگیروان بهمقیاس اجرای  دهد.می

(، مارش و 1996جکسون و مارش )سنجی توسط روان
 3نجکسوو  ، فوگارتیتننبام و (1999جکسون )

در یی و آمریکایی و استرالیا هاینمونه( در 1999)
( 2004) 4یونانی توسط استاورو و زرواسهای نمونه
 ،در تمامی این مطالعات. ه استتأیید قرار گرفتمورد

ابزار  برای اینقبولی روایی و پایایی درونی قابل
گرفته در مطالعات صورت یکی ازدر  گزارش گردید.
والچوپولوس، با این مقیاس، و این رابطه 
این نتیجه رسیدند  ه( ب2000)تری  و کاراجئورگیس

عاملی مناسبی در مقیاس اجرای که پایایی و روایی 
رغم این اشکاالت جزئی اما علی ؛روان وجود ندارد

در مطالعات  شده، مقیاس اجرای روان بلندگزارش
 .گیردمیاستفاده قرار مورد صورت گستردهبه بسیاری

                                                           
2. Fang, Zhang & Chan  

3. Tenenbaum, Fogarty & Jackson  
4. Stavrou & Zervas 
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و در مطالعات متعدد این ابزار  ،طورکه ذکر شدهمان
لحاظ روایی و پایایی به ی گوناگونهادر زبان

یکی از این مطالعات در . ه استبررسی قرار گرفتمورد
کالو و توسط  این ابزار نسخۀ اسپانیایی مورددرکه 

کننده در فرد شرکت 2036 بر روی( 2008همکاران )
( انجام سال 19تا  14با دامنۀ سنی )بدنی  هایفعالیت
ملی تأییدی برای روایی سازۀ از تحلیل عا گرفت،

عاملی و از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی 
درونی استفاده شد. نتایج در بخش روایی سازۀ عاملی 

؛ های برازندگی بودبودن شاخصدهندۀ مطلوبنشان
 ،که در تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اولای گونهبه

 شاخص تی.ال.آی (،052/0معادل ) شاخص رمزی
( 92/0) معادل ف.آیاو شاخص سی.( 91/0برابر با )

 ،اما در مدل تحلیل عاملی مرتبۀ دوم ؛دست آمدهب
شاخص تی.ال.آی  (،054/0)شاخص رمزی با میزان 

( 91/0برابر با )ف.آی او شاخص سی.( 90/0معادل )
نیز پایایی درونی کل ابزار  ،نهایتدر گزارش گردید.

همانند ن میزان که ای دست آمد( به70/0معادل )
( و دوگانیست و 2004استارو و زرواس ) پژوهش

 .باشدمی قبولقابل (2000همکاران )
منظور استفاده از این ابزار ارزشمند در اساس و بهاینبر

 از پیشگیریشناسی ورزشی و حوزۀ روان
 از استفاده هنگام معموالً که تعبیرهاییسوء

 بایستمی ،دهدرخ می شناختیروان هاینامهپرسش
 ،زیرا ؛باشد روشن کامالً ابزارها این پایایی و روایی
 روایی مفهوم درک و آماری مفاهیم دربارۀ کافی دانش

 گذارتأثیر بسیار نهایی نتایج گیریتصمیم در پایایی و
؛ 2001، 1دمرگرین و دوراندبوش، سالمال) است
 بنابراین، ؛(2014، رضایی و متشرعیبادی، آزید
 ،پژوهشی هر انجام مبنای و اساس کهآن دلیلبه

 و باشدمی پایا و روا گیریاندازه ابزارهای از استفاده
 بسیار ارتباط پژوهش نتایج تعمیم و تفسیر ،توضیح

                                                           
1. Durand-Bush, Salmela & Green-Demers  

 ،لذا ؛دارد شدهگرفتهکاربه ابزار روایی اب تنگاتنگی
 استفادهمورد آزمون و ابزار روایی از باید پژوهشگران

نژاد و )کاشانی، فرخی، کاظم ه باشنداطمینان داشت
 روایی تعیین در بخش ترینمهم. (2015شیخ، 
 تعیین متفاوت، فرهنگی ۀزمین با هاینامهپرسش
 تحلیل ،حوزه این در که است نامهپرسش ۀساز روایی
 محسوب روش و رویکرد بهترین تأییدی عاملی

. باید عنوان (1502، 3ونابر؛ 2005، 2کالین) دشومی
 حالتمقیاس  فارسی نسخۀ ۀساز روایی ود کهنم

 کارآمد و جدید ابزاری کهورزشکاران  دراجرای روان 
 در تاکنون باشد،میاجرای روان  حالت نظریۀ حوزۀ در

 بررسیمورد سنجیروان هایویژگی لحاظبه کشور
 ابزار یک از بتوان کهاین برای. است نگرفته قرار

 در است آمده ستدبه قبالً آن روایی که پژوهشی
 زبان از ابزار این باید ،کرد استفاده دیگر کشورهای

 زبان با ترجمه شود، نظرمورد کشور زبان به خود اصلی
و مجداداً روایی و  گردد سازگار کشور این فرهنگ و

، بومباردیر و گیلمین) بررسی قرار گیردپایایی آن مورد
 هدف با حاضر پژوهش رو،؛ ازاین(1993 ،4تونبی

سازۀ  روایی) سنجیروان هایبررسی ویژگی تعیین
مقیاس  فارسی نسخۀ( درونی و زمانی پایایی و عاملی
 در و گرفت صورتورزشکاران  دراجرای روان  حالت

 فارسی نسخۀ آیا که بود سؤال این به پاسخ پی
 بین ورزشکاران در در بلنداجرای روان مقیاس 
 هایویژگی از یرانیا زنان و مردان و پسران و دختران

 یا است برخوردار مناسبی( پایایی و روایی) سنجیروان
 خیر؟

 

 پژوهش شناسیروش
جامعۀ  است.یابی زمینهمطالعات پژوهش حاضر از نوع 

تمامی ورزشکاران زن و مرد در  پژوهش راآماری 

                                                           
2. Kline 

3. Brown 
4. Guillemin, Bombardier & Beaton 
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های تیمی و انفرادی سطوح مختلف مهارتی در رشته
 در نیازمورد نمونۀ هکاین به توجه با .تشکیل دادند

 ،نامهپرسش سؤال هر ازایبه عاملی تحلیل مطالعات
 و (2015)کالین،  است شده پیشنهاد آزمودنی 5ـ10

( سؤاالت) یهاگویه تعداد کهنیز با توجه به این
بایست باشد، میمی مورد 36اجرای روان  بلند مقیاس

منظور اما به ؛ورزشکار انتخاب شوند 360حداقل 
شانس برازش مطلوب ش قابلیت تعمیم نتایج و افزای

 545حاضر شامل  پژوهشاستفاده در مدل، نمونۀ مورد
مرد( در سطوح  281زن و  264ورزشکار زن و مرد )

 ند. از شهر تهران انتخاب شد که مختلف مهارتی بود

 هادادهگردآوری  ابزار

 سؤالی 36 مقیاس ،استفاده در پژوهش حاضرابزار مورد
 مارش و جکسون که توسط بوداجرای روان  بلند

 پژوهشمبنای بر (2002) اکالند و ( و جکسون1996)
در نه عامل طراحی و ( 1990) میهالی چیکسنت

در اجرای روان برای سنجش  و هتدوین شد
. این ابزار شامل گیرداستفاده قرار میموردورزشکاران 

چند مقیاس از هر خرده کهباشد میمقیاس نه خرده
را اجرای روان  ۀگانابعاد نه است وبخش تشکیل شده 

ند از: هست ها عبارتمقیاساین خرده کند.ارزیابی می
آگاهی، اهداف ـ  مهارت، ترکیب عملـ  تعادل چالش

خورد مشخص، تمرکز بر تکلیف، حس روشن، باز
قال زمانی و تجربه با کنترل، کاهش خودآگاهی، انت

 شرح با را خود موافقت ندهندگاپاسخ که یهدف درون
 از لیکرت ارزشی پنج مقیاس از استفاده با بخش هر

 نشان( موافقم کامالً ) پنج تا( مخالفم کامالً) یک
 تحلیلوتجزیه در( 1996) مارش و . جکسوندهندمی

 روایی ارزیابی برای تأییدی عاملی تحلیل از عوامل
 از پس پژوهشگران این. نمودند استفاده ابزار سازۀ

 را ابزار این پایایی و سازه روایی مرحله، پنج اجرای
گانۀ مقیاس بلند ابعاد نه ،ادامهدر .دانستند قبولقابل

 ارائه گردیده است. اجرای روان

 عنوانبه توانندمی هاچالش: مهارت و چالش تعادل
 گرفته نظر در اهداف یا هافعالیت برای هاییفرصت

 برای افراد که هستند یهایظرفیت ها،مهارت. شوند
 تعادل ضرورت. باشندمی دارا مطلوب نتایج ایجاد

 و چالش درک که است این در مهارتـ  چالش
 کهاست  شده راستا، عنواندراین .باشد برابر مهارت

قرار داشته  (باال) سطح یک در باید های آندو هر
 که کنندمی کیدأت مهالی چیکسنت و باشند. جکسون

 باعث باشد فرد هایمهارت از بیشتر ،چالش اگر
 مانع درنهایت، که شده وی در اضطراب آمدنوجودبه

 اگر ترتیببدین. خواهد شد اجرای روان به فرد رسیدن
 نظرمورد چالش از باالتر ،مهارت از فرد درک سطح
اجرای  به فرد رسیدن مانع و هبود کنندخسته باشد،
 و چالش کهزمانی ذکر استشایان .شد خواهد روان

 تجریۀ به قادر فرد باشند، سطح یک در فرد مهارت
 چیکسنت و مهالی چیکسنت) باشدمی اجرای روان

 (.1999 مهالی، چیکسنت و جکسون ؛1998 مهالی،
 ترکیب ،اجرای روان دوم بعد :آگاهی و عمل ترکیب

 فعالیت با سادگیبه فرد آن در که است آگاهی و عمل
 شودمی انجام خودکار صورتبه چیز همه و شده یکی

(. 2002 جکسون، و کیمیک ؛1990 مهالی، چیکسنت)
 یا درد از پوشیچشم به قادر که را لحظاتی ورزشکاران

 هستند اجرای روان طولدر خوش حالت به آن تبدیل
 مهالی،چیکسنت و جکسون) کنندمی توصیف را

عنوان  (2005) ویتکینز و باراباسزمینه، دراین(. 1999
 در است ممکن درد که حالتیتوان اند که مینموده
 هیچ فرد اما شود؛ ثبت ناخودآگاه یا مخفیانه سطح
نکند را  احساس آشکار و آگاهانه صورتبه را دردی

 احساس توضیح مورددر مردم از کههنگامی .بیان کرد
 معموالً  شود،می سؤال روان اجرای طولدر خود

 و عمل ترکیب ۀزمیندر هاآن هایپاسخ محوریت
 با فرد یکپارچگی احساس بعد، این. باشدمی آگاهی
 در کامل جذب با. شودمی شامل را اجرا حالدر فعالیت
 ایجاد گردد،یم فردی یگانگی درک باعث که فعالیت
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. شودمی حاصل فعال مشارکت در آرامش و هارمونی
 راحتی و خودجوش حرکت از حسی اغلب ورزشکاران

 گزارش جریان از بعد این با رابطه در را جراا در
 کنند.می

 روش از مهم جنبۀ یک هدف تعیین :اهداف روشن
 را هدفمند فعالیت است که روانی یهامهارت آموزش

 کندمی کمک تمرکز افزایش به و بخشیده بهبود
( 2000) جکسون(. 1999 مهالی،چیکسنت و جکسون)

 مورددر وضوح ،اجرای روان طولرد کند کهعنوان می
 ،شود انجام مناسب اقدامات از آگاهی با بایدکه  آنچه
 از آشکار حس یک اجرای روان را افراد .دارد وجود
 دهند، انجام باید را کاری چه هاآن کهاین به علم

 . کنندمیتوصیف 
 در مهم ایمرحله بازخورد، به توجه: مشخص بازخورد

 سویبه را ام عملکردی چه که است مورد این تعیین
اجرای  طی. دهدمی سوق شدهتعیین پیش از اهداف
 واضح و راحت صورتبه بازخورد اطالعات روان،

 دریافت تمایالتش با مطابق فرد عملکرد ۀزمیندر
 اجرای روان با بازخورد دریافت کههنگامی .دگردمی

 و کردنمتوقف به نیازی اجراکننده شود،می مرتبط
. ندارد دهد،می انجام که کارهایی نسبت به واکنش
 و یکپارچه صورتبه اطالعاتدیگر، ازسوی
 بازخورد و دگردنمی همراه عملکرد با لحظهبهلحظه
 شودمی مشاهده موفق اقدامات از ابهام بدون و فوری

 الزم که بعدی اقدامات از روشنی ۀئاار خود ۀنوببه که
 مهالی، چیکسنت و جکسون) کندمی فراهم را است

1999.) 
 طوربه اجراکننده اجرای روان، طی :تمرکز بر تکلیف

 افکار و کندمی تمرکز اجراحالدر تکلیف بر کامل
 هر انجام حیندر اغلب که پرتیحواس و غیرضروری

 بین از آوریشگفت شکلبه شوند،می ظاهر تکلیفی
 بر تمرکز بر متکی ارتباط این درحقیقت، .روندمی

. ندارد راه آن در آینده و گذشته بوده و جاری تکلیف

 توانایی اجرای روان، توان گفت کهطورکلی، میبه
 (.2000 جکسون،) است جاری لحظۀ بر تمرکز
 احساس ،روان اجرای دیگر دامنۀ :کنترل حس

 توانایی یا اجرا طولدر شخص یک کنترل زودهنگام
 است دشوار شرایط در ویژهبه ،کنترل اعمال

 این (.2000 جکسون، ؛1990 مهالی، چیکسنت)
 هایترس تمامی از را اجراکننده توانمندی، احساس

. کندمی آزاد دارد، وجود اجرا حیندر که شکست مکرر
 احساس داشتن که ندهست معتقد ورزشکاران از برخی
 باشد.می ضروری و الزم حس یک ،اجرا حین کنترل

 ودآگاهیخ بعد دادندستاز :خودآگاهی دادندستاز 
 یک عنوانبه ،دهدمی رخ روان اجرای طولدر که

در ارتباط  فرد آن در که است شده تعریف نفس تعالی
 ،کنندمی فکر او مورددر چگونه دیگران هکاینبا 

 جکسون، و کیمیک ؛2000 جکسون،) نگرانی ندارد
 برای جایی هیچ کهجاییآنازدر این شرایط، (. 2002
 تواندمی فرد ندارد، وجود خودبه شک یا و نگرانی

 چیکسنت و جکسون) شود فعالیت جذب کامل طوربه
 معنایبه حالت این درحقیقت، (.1999 مهالی،

ای آگاهی عنوانبه بلکه ؛باشدمین آگاهی دادندستاز
 فعالیت در وریغوطه افزایش طریق از که است

 . آیددست میبه
 هایدامنه از کیی اغلب زمانی انتقال: زمانی انتقال
 احساس شامل که است اجرای روان برانگیزبحث

 جهت دو هر در زمان طبیعی گذشت دادندستاز
 (.2000 جکسون،) باشدمی
 از درک اجرای روان، عمیق لحظات که رسدمی نظربه

از  برخی برایمعنا که ؛ بدینکندمی منتقل را زمان
 ترآهسته دیگر برخی برای ،شودمی متوقف زمان افزاد

 این. گذردمی انتظار حد از ترسریع برخی رایب و
اجرای  ۀتجرب در وریغوطه شدت دنبالبه احساس

 مدت طی دیگری چیز هیچ از ،زیرا آید؛می پدید روان
 از پس است ممکن و یابیمنمی آگاهی اجرای روان

سپری  که توجهیقابل زمان فهمیدن از مرحله، این
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 تمرکز شدتدیگر، ازسوی. یمشو متعجب ،شده است
 احساس و زمان ۀآهست گذر درک به است ممکن

 که کاری اجرای برای دنیا زمان تمام حقیقتدر کهاین
. کند کمک است، محدود بسیار زمانی دهیم،می انجام
 میان نزدیکی ارتباط که رسدمی نظربه ترتیب،بدین
 .باشد داشته وجود زمانی انتقال و تمرکز عمق

( 1990) یمهال چیکسنت :درونی هدف با تجربه
 توصیف برای را درونی هدف تجربه با اصطالح
 اجرای. نمود ابداع روان اجرای ذاتی پاداش ماهیت

 کنندهاجرا که است بخشلذت ۀتجرب یک همانند روان
 ۀتجرب باریک با. دارد انگیزه آن به بازگشت برای

. خواهد بود آن مجدد تجربه خواهان فرد ،اجرای روان
 انگیزش یک را روان اجرای، ورزشکاران از بسیاری
 و دانندمی حد از بیش فشار با مقابله برای شدهتعریف
 اجرای زایدرون هدف جنبۀ تحقق محض به معموالً

 فراهم بیشتر مشارکت سمتبه باال انگیزش ،روان
 حسی عنوانبه ورزشکاران در احساس این .گرددمی

 و تالش از بردنلذت قدرت، احساس رد،د بدون
 جکسون) شودمی توصیف پایانبی انرژی منبع داشتن

 (. 1999 مهالی، چیکسنت و
 مهم هایویژگی از ،شد اشاره هاآن به که عدیب نه

 که هستند مفاهیمی هاآن. باشندمی روان اجرای
 شناساننروا و مربیان ورزشکاران، توسط دنتوانمی

 شانس که طوری؛ بهدنشو ریدستکا ورزشی
 یا کندمی تجربه را روان اجرای ورزشکاری که

 یابد بهبود، روان اجرای ایجاد برای شرایط سازیآماده
 (.1999 مهالی، چیکسنت و جکسون)

 پژوهش شرو
 بررسی منظوربه بازترجمه روش از حاضر پژوهش در

 روان اجرای بلند مقیاس فارسی نسخۀ ترجمۀ صحت
 به نامتخصص از تن سه کهشکل ؛ بدینشد دهاستفا

 اقدام فارسی بهاین ابزار  انگلیسی نسخۀ ترجمۀ
 موارد، و اصطالحات سازییکسان از پس و نمودند

 متن، انگلیسی زبان حوزۀ نامتخصص از نفر سه

 متن ،نهایتدر و نمودند ترجمه انگلیسی بهرا  فارسی
 داده بقتمطا انگلیسی نسخۀ با وگشت  تدوین واحد
 منظوربه و گردید اصالح فارسی نسخۀ ،ادامهدر. شد

 نمونۀ یک در ورزشکاران تفسیر و درک بررسی
 مقیاس فارسی نسخۀ ،(مقدماتی مطالعۀ) کوچک

 موارد . درپایان،گردید آوریجمع و گشته توزیع
 شتگ اصالح امکانحدتا ورزشکاران توسط شدهمطرح

 فرخی، نی،کاشا) گردید تدوین نهایی نسخۀ و
پژوهشگر  ،در گام بعدی. (2015 شیخ، و نژادکاظم

در بین ورزشکاران سطح  هناماقدام به توزیع پرسش
تکمیل  هنگامذکر است که شایان .شهر تهران نمود

نسخۀ فارسی مقیاس اجرای روان به ورزشکاران 
منظور استفاده در اطمینان داده شد که نتایج صرفاً به

قرار خواهد گرفت و در انتخاب پژوهش علمی مدنظر 
ن مؤثر رد ورزشکاران توسط مربی و یا مسئوالو یا 

 حفظ خواهد شد محرمانهشکل بهو نتایج  نخواهد بود
 از پس هانامهپرسش. (2003 ،1فوگارتی و ، لینتری)

 بندیدسته آمار نامتخصص توسط آوریجمع و تکمیل
 مورد آماری مناسب هایروش از استفاده با وگردید 
 . گرفت قرار تحلیلوتجزیه

 هاداده پردازشروش 
 شامل حاضر پژوهش در استفادهمورد آماری هایروش
 برای توصیفی آمار از. بود استنباطی و توصیفی آمار

 نقاط و پراکندگی و مرکزی هایشاخص محاسبۀ
 نامتخصص نظر با مطابق. شد استفاده درصدی
 کهزمانی کهاین برمبنی ساختاری معادالت
 دارند، اختیار در را مفروض مدل یک رانپژوهشگ

 تحلیل باید اول مرحلۀ در استفادهمورد آماری روش
 تأییدی عامل تحلیل روش از باشد، تأییدی عامل
 تأیید و بررسی برای ساختاری معادالت مدل برمبتنی
 تأیید ،دیگرعبارتبه و هانامهپرسش هایمقیاسخرده
و  )تری شد استفاده هانامهپرسش( ملیعا) ۀساز روایی

                                                           
1. Terry, Lane & Fogarty  
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 نامهپرسش درونی( ثبات) همسانی .(2003، همکاران
 زمانی پایایی و کرونباخ آلفای ضریب طریق ازنیز 

 بستگیهم ضریب وسیلۀبه التسؤا( پاسخ ثبات)
 آزمونـ  آزمون روش در( سی.سی.ای) 1ایطبقهدرون
، 2یلوارسج و )شوتز بررسی قرار گرفتمورد مجدد
 همسانی و تأییدی عاملی تحلیلبراین، افزون .(1993
ن آزمو و پژوهش هایآزمودنی تمامی روی بر درونی

 از (زن 15 و مرد 15) نفر 30 روی بر مجدد آزمون ـ
 انجام برای. گردید اجرا فاصله هفته دو با هاآن

 نسخۀ اس.اس.پی.اس افزارنرم نیز از آماری محاسبات
 .شد استفاده 8/8 لیزرل و 22
 

 هایافته
 شناختیجمعیت هایویژگی ،یک جدول در

گونه همان. است شده ئهاار پژوهش در کنندگانشرکت
کننده شرکت 545مجموع در، شودمشاهده میکه 

را اجرای روان بلند  ۀنامشدۀ پرسشنسخۀ بازبینی
  تحلیل از استفاده باپژوهش  این در. نمودندتکمیل 

                                                           
1. Intraclass Correlation Coefficient 
2. Schutz & Gessaroli 

 بلند مقیاس سازۀ روایی بررسی به دیتأیی یعامل
 .شد پرداختهاجرای روان 

 این در شود،مشاهده می یک جدول در طورکههمان
 سه در پسر و دختر ورزشکار 545 مجموعدر پژوهش

 فارسی نسخۀ مبتدی، و ماهرنیمه ماهر، مهارتی سطح
 با. نمودند تکمیل دقت با مقیاس بلند اجرای روان را

 بیشتر از پسران درصد و تعداد ول،این جد به توجه
 ماهر دارای دیگر، ورزشکارانازسوی. باشددختران می

 متوسط سطح در مبتدی افراد هستند، درصد بیشترین
 اختصاص خودبه درصد را کمترین ماهرنمیه افراد و

 رشتۀ از مرد 53 و زن 40 که است ذکرشایان. اندداده
 و زن 41 لیبال،وا رشتۀ از مرد 52 و زن 52 فوتبال،

 رشتۀ از مرد 33 و زن 40 شنا، رشتۀ از مرد 47
 52 و بدمینتون رشتۀ از مرد 49 و زن 43 تیراندازی،

 این در نمونه عنوانبه تنیس رشتۀ از مرد 43 و زن
نسخه  38باید عنوان نمود که  .داشتند حضور پژوهش

بودن دلیل مخدوششده بهآوریاز موارد جمع
پاسخگویی به برخی از سؤاالت  اطالعات و یا عدم

 حذف گردیدند.
 

ها در نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان با توجه به جنس شناختی آزمودنیهای جمعیتتوصیف ویژگی ـ1 جدول

 و سطح فعالیت

   مهارتسطح                                  شاخص                               

 کل مبتدی ماهرنیمه ماهر  کنندهشرکت

 جنسیت

 مرد
 278 46 94 138 تعداد

درصد 3/25 درصد درصد 2/17  درصد 4/8   درصد 51 

 زن
 267 56 134 77 تعداد 

درصد 1/14 درصد درصد 6/24  درصد 3/10   درصد 49 

 کل
 545 200 90 215 تعداد      

درصد 4/39 درصد درصد 8/41  درصد 7/18   درصد 100 
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گرایش مرکزی و پراکندگی  در جدول دو، شاخص
نامۀ بلند اجرای روان در مربوط به نمرات پرسش

طور ورزشکاران دختر و پسر ارائه گردیده است. همان

شود، پسران نسبت به دختران میانگین مشاهده میکه 
اف استاندارد دختران، اند و انحرباالتری را کسب کرده

 باشد.باالتر از پسران می

 شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به مقیاس بلند اجرای روان در ورزشکاران زن و مرد .2 جدول

 تعداد انحراف استاندارد میانگین کننده     شرکت
 268 71/15 15/82 زن

 276 26/18 84/79 مرد

 
 
 بررسی منظوربه أییدیت عاملی تحلیل از ،ادامهدر

در اجرای روان  بلند مقیاس فارسی نسخۀ ۀساز روایی
 بلند مقیاس کهجاییآناز. شد استفادهورزشکاران 

 تأییدمورد چندعاملی مقیاس عنوانبهاجرای روان 
 تأیید و بررسی برای ،گرفته است قرار رانپژوهشگ

 تنها ،ورزشکاران میان در نامهپرسش این ۀساز روایی
 مدل برمبتنی تأییدی عامل تحلیل از استفاده با

 تأیید و بررسی به( یک شکل) ساختاری معادالت
پرداخته  مذکور جامعۀ در حاضرمقیاس  ۀساز روایی

 نامتخصص میان کههمچنین، با توجه به این .شد
 از یککدام کهاین دربارۀ ساختاری معادالت یابیمدل

را  مدل از را بهتری برآورد ،برازندگی هایشاخص
 از دگردمی پیشنهاد ندارد، وجود توافقی کنندمی فراهم

 بهتر برآورد منظوربه برازندگی شاخص چهار تا سه
 هایمدل متخصصان. (2006بروان، ) شود استفاده
  ؛اندکرده ارائه برازندگی هایشاخص برای را متفاوتی

 ترکم مقادیر ،رمزی شاخص با مقایسهدر مثالعنوانبه
 در است و مدل بودنقبولقابل دهندۀنشان( 08/0) از

 دامنۀ که آی.اف.سی و آی.ال.تی هایشاخص
 باالتر مقادیر ،باشدمی یک و صفر بین هاآن تغییرات

هستند )بنتلر،  مدل خوب مقادیر دهندۀنشان( 95/0) از
 مقادیر نیز افدی به دوخی شاخص دربارۀ. (1999
هو و ) شوندمی تفسیر خوب و قبولقابل ،سه از کمتر
نسخۀ  عاملی تحلیل نتایجبراین، افزون. (1999، 1بنتلر

 نشان یک شکل در کهاجرای روان  فارسی مقیاس
 از گیریاندازه مدل که است آن بیانگر است، شده داده

 پارامترهای و اعداد و بوده برخوردار مطلوبی برازش
 معناداری سیبرر منظوربه. باشندمی معنادار مدل

 تی شاخص از باید هاعامل و سؤاالت میان ارتباط
 مقادیر و تی شاخص ،دو جدول در .نمود استفاده
  .است شده ارائه عاملی بارهای

                                                           
1. Hu & Bentler 
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 اجرای روان بلند مقیاس فارسی نسخۀ اول ۀمرتب استاندارد تخمین مدل ـ1 شکل
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شاخص تی و بارهای عاملی مدل نسخۀ فارسی مقیاس بلند اجرای روان . 2 جدول  

 بار عاملی شاخص تی متن سؤاالت
 37/0 78/9 .برآمدم چالش این پس از خود هایمهارت به اطمینان با اما ؛شدم کشیده چالش به بازی این در من
 77/0 00/14 .دادم انجام درست کنم، فکر هاآن به کهآن بدون را حرکات من
 45/0 29/12 .دهم انجام خواهممی کاری چه که دانممی وضوحبه من

 50/0 84/12 .دادممی انجام خوبیبه را کار که بود واضح کامالً من برای
 53/0 72/13 .بود متمرکز دادم،می انجام که کاری بر کامل صورتبه من توجه
 58/0 51/15 .دارم کامل کنترل ،دهم انجام خواهممی که آنچه نسبت به کردممی حس من
 83/0 24/15 نبودم. کنند، فکر من دربارۀ دیگران بود ممکنکه  آنچه نگران من
 46/0 64/7 (.سریع یا گذشتمی آرام یا) کندمی تغییر زمان که آمدمی نظربه

 57/0 38/16 برم.می لذت تجربه این از واقعاً من
 54/0 95/13 .بود سازگار موقعیت این اصلی هایچالش با من توانمندی

 55/0 07/10 افتد.می اتفاق خودکار طوربه چیز همه که رسیدمی نظربه
 55/0 20/14 .داشتم کامل اطمینان ،دهم انجام خواستممی که کاری به نسبت من
 50/0 02/13 .کنممی اجرا خوب را امورزشی رشتۀ هایمهارت و حرکات هانداز چه تا که بودم آگاه من

 37/0 86/6 .کنم تالش دهم،می انجام که آنچه بر ماندنمتمرکز برای نبود الزم
 63/0 84/15 .دارم کامل کنترل ،دهممی انجام که آنچه نسبت به کردممی حس من
 62/0 41/11 .نبودم مسابقه حیندر خود اجرای ۀنحو نگران من

 46/0 61/7 .بود متفاوت ادیع حالت با که شدمی سپری ایگونهبه زمان گویی
 69/0 45/16 .کنم تجربه را آن دوباره خواهممی و داشتم دوست را اجرا آن حس واقعاً من
 44/0 59/11 .دارم را العادهفوق کارهای انجام توانایی من
 68/0 06/14 .دادممی انجام خودکار طوربه را حرکات من
 48/0 58/12 .بیاورم دستبهچیز را  چه خواهممی که دانستممی من
 49/0 18/12 .داشتم دهممی انجام خوب را حرکات اندازه چه تا کهاین به نسبت خوبی ایدۀ ،اجرا زمان در

 72/0 47/18 .داشتم کامل تمرکز من
 62/0 78/16 .داشتم خوبی کنترل حس من

 07/1 94/19 .نبودم دهمب نشان را خودم چگونه کهاین نگران
 69/0 07/17 .گذاشت جایبر من را در ایالعادهفوق حس تجربه این

 66/0 70/15 .داشتند قرار باالیی سطح در اندازه یک به هر دو من هایمهارت و رسیدهانجامبه چالش
 81/0 17/14 .دادممی انجام کردنفکر به نیاز بدون ناآگاهانه، و خودکار صورتبه را حرکات من

 57/0 61/15 .بود مشخص کامالً من اهداف
 31/0 74/4 .دهممی انجام خوب را کارم طورچه که دهم تشخیص توانممی خود عملکرد براساس من
 71/0 73/17 .داشتم تمرکز ،دادممی انجام که کاری روی کامل طوربه من
 65/0 95/16 .دارم بدنم روی کامل کنترل که کردممی حس من
 08/1 13/19 .کنندمی فکری چه من به راجع دیگرانکه  نبودم نگران من

 57/0 73/9 .افتدمی اتفاق آهستگی به چیز همه آمدمی نظربه هاوقت بعضی
 57/0 57/12 .بود دهندهپاداش بسیار تجربه اینکه  مهست معتقد من
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 بلند سمقیا فارسی نسخۀ دوم ۀمرتب مدل تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش هایشاخص مقادیر .3 جدول
 روان اجرای

 قبولمقادیر قابل شدهمقادیر مشاهده های برازششاخص
 --- 35/1323  دومجذور کای

 --- 558 آزادی  ۀدرج
 --- 00001/0 داری اسطح معن

 سهکمتر از  37/2 آزادی  ۀدو به درجکای نسبت مجذور
 90/0 زباالتر ا 95/0  بونت ـ هنجاری بنتلرشاخص برازش تاکلویس یا غیر

 90/0 باالتر از 96/0 شاخص برازش تطبیقی بنتلر 
 08/0کمتر از  05/0 میانگین مجذور برآورد تقریب  ۀشاخص ریش

 50/0باالتر از  74/0  شاخص نیکویی برازش مقتصد

 

 اجرای روان بلند مقیاس فارسی نسخۀ دوم مرتبۀ استاندارد تخمین مدل .2 شکل
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 نهدرمجموع  د،ش ذکرتر پیش که طورهمان
. کنندمی ارزیابی را روان اجرای ،مقیاسخرده

 نسخۀ ۀساز روایی تأیید ،ادامهدر و اساساینبر
 وصورت گرفت  روان اجرای بلند مقیاس فارسی

 شدهتأیید مقیاسخرده هن ارتباط بررسی منظوربه
  عاملی تحلیل روان، اجرای کلی عامل با اول ۀمرتب

 تاییدی مرتبۀ دوم یا سلسلهمراتبی1  اجرا گردید.
 اجرای گیریاندازه مدل که دهدمی نشان نتایج
 آن هایپارامتر و اعداد تمامی وبوده  مناسب روان

 برازش هایشاخص(. دو شکل) باشدمی معنادار
 شمارۀ چهار جدول در گیریاندازه مدل( تناسب)

 .است شده داده نشان

                                                           
1. Hierarchical   

 

 بلند مقیاس فارسی نسخۀ دوم مرتبۀ مدل تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش هایشاخص مقادیر .4 جدول

 روان اجرای

 قبولمقادیر قابل شدهمقادیر مشاهده های برازششاخص

 --- 68/1576                                                    دو       مجذور کای
 --- 585 درجۀ آزادی                                                       

 --- 00001/0                                                    داری     سطح معنا
 کمتر از سه 69/2                   دو به درجۀ آزادی  نسبت مجذور کای

 90/0باالتر از  94/0  هنجاری بنتلر ـ بونتشاخص برازش تاکلویس یا غیر
 90/0باالتر از  94/0                               شاخص برازش تطبیقی بنتلر       

 08/0کمتر از   056/0           شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب    
 50/0باالتر از   75/0  شاخص نیکویی برازش مقتصد                                   
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 مدل دوم ۀمرتب برازندگی هایشاخص مقادیر
 اول، ۀمرتب همانند نیز روان اجرای گیریاندازه
 هایشاخص بودنعالی و قبولقابل دهندۀنشان

 مناسب صحت و برازش ،نتیجهدر و( تناسب) برازندگی
 نتایج به توجه با. باشدمی گیریاندازه مدل مطلوب و

 بین ۀرابط مورددر تی شاخص مقادیر آمده،دستبه
( روان اجرای) خود از باالتر عوامل با هامقیاسخرده

 ۀرابط وجود از حاکی که باشدمی دو از باالتر همگی
 حس مقیاسخرده کهطوریبه است؛ هاآن بین دارامعن

 ترینمهم ،(58/15 تی مقدار ؛98/0 عاملی بار) کنترل
 اما ؛باشدمی روان اجرای بینیپیش در پیشگو متغیر
( 21/0 عاملی بار ؛20/3 تی نمرۀ) زمانی انتقال عامل

 روان اجرای تغییرات بینیپیش در عامل ترینضعیف
 و اول ۀمرتب عاملی تحلیل نتایج مجموع،در. است بوده
حاکی از آن  روان اجرای مقیاس فارسی نسخۀ دوم

 ،نتیجهدر و عاملی ساختار از نامهپرسش این بود که
  .است برخوردار خوبی بسیار و قبولقابل ۀساز روایی

 و پایایی زمانی ثبات و همسانی درونی

 برای کرونباخ آلفای ضریب نتایج ،در جدول چهار
 فارسی نسخۀ هایعامل درونی همسانی تعیین

 شده ارائهورزشکاران  در بلنداجرای روان مقیاس 
 درونی همسانیشود، طور که مشاهده میهمان. است

 السؤ 36 با نامهکل پرسش( کرونباخ آلفای ضریب)
 سایر درونی همسانی و ( بوده88/0معادل )

 قبولقابل و مطلوب حددر آن هایمقیاسخرده
 در رایج مالک که است ذکرشایان .(α>7/0) باشدمی

 آلفای طریق از درونی همسانی بودنقبولقابل بررسی
 فارسی نسخۀ ،بنابراین ؛است( 70/0) مقدار ،کرونباخ

 ثبات از آن هایعامل وبلند اجرای روان مقیاس 
 برخوردار قبولیقابل و مطلوب درونی( همسانی)

با عنایت به بررسی ثبات زمانی مقیاس بلند . باشندمی
آمده از دستهبا فاصلۀ دو هفته، نتایج باجرای روان 

ثبات زمانی این ای مؤید طبقهبستگی درونضریب هم
ضریب  برمبنای نتایج،که طوریبهاست؛ ابزار 

 بیش از ابزار و نه عامل مربوطهکل بستگی هم
  باشد.می( 70/0)

 

 نسخۀ زمانی پایایی و درونی ثبات تعیین برای گروهیدرون بستگیهم و نباخوکر آلفای ضریب نتایج .4 جدول

 هنامپرسش فارسی

 ضریب آلفا تعداد سؤاالت هاعامل
بستگی ضریب هم

 ایطبقهدرون

 89/0 71/0 4 مهارتـ  تعادل چالش
 76/0 72/0 4 آگاهیـ  ترکیب عمل
 85/0 70/0 4 اهداف روشن

 70/0 71/0 4 بازخورد مشخص
 83/0 74/0 4 تمرکز بر تکلیف

 88/0 75/0 4 حس کنترل
 76/0 77/0 4 کاهش خودآگاهی

 71/0 70/0 4 انتقال زمانی
 77/0 74/0 4 تجربه با هدف درونی

 81/0 88/0 36 نامهکل پرسش
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 گیرینتیجهبحث و 

طور که در بخش ابتدایی این پژوهش ذکر همان
ترین گردید، سازۀ اجرای روان احتماالً یکی از مهم

های شناختی است که بر عملکرد ورزشی افراد فرایند
که فرد در اوج له در زمانیأو این مس باشدمیگذار اثر

ور است و یا بر میزان عملکرد ورزشی خود غوطه
یت از ورزش و فعالیت بدنی وی سازی رضافراهم
 .کندآفرینی مینقش

 فارسی نسخۀ سنجیروان هایویژگی پژوهش این در
. گرفت قرار سیربرمورداجرای روان بلند مقیاس 

بلند اجرای روان مقیاس  سازۀ روایی بررسی منظوربه
 حداکثر برآورد روش با تأییدی عاملی تحلیل از

مقیاس  که داد نشان جنتای و شد استفاده نماییدرست
 قبولیقابل تناسب و برازندگی بلند ازاجرای روان 

 و سی.اف.آی هایشاخص باشد؛ زیرا،می برخوردار
 شاخص (،96/0) و( 96/0معادل ) ترتیببه ل.آیاتی.

خی.دو به  شاخص مقدار و( 047/0) با برابر رمزی
 مارش. آمد دستبه( 22/2دل )معا درجات آزادی

 به دوخی نسبت دررا  مدل یک خوب اسبتن( 2007)
 و( 90/0) از باالتر ف.آیاسی. ،سه از کمتر افدی

. است دانسته( 08/0) تا( 05/0) بین رمزی شاخص
مقیاس  فارسی نسخۀ تأییدی عاملی تحلیل نتایج

 در( 1996جکسون و مارش ) نتایج بلند بااجرای روان 
 که است ذکرشایان. باشدمی راستاهم انگلیسی نسخۀ

 روش ازاجرای روان بلند مقیاس  انگلیسی نسخۀ در
 در عاملی بار که شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل
 مقدار از باالتر( سؤال 36) ماندهباقی سؤاالت تمامی

 نتایج این که آمد دستبه( 30/0) قبولقابل
 و انگلیسی نسخۀ در مدل مطلوب برازش دهندۀنشان
 به توجه با. باشدمی بزارا این سازۀ روایی تأیید

 عاملی تحلیل از آمدهدستبه هایشاخص بودنمناسب
بلند در اجرای روان مقیاس  فارسی نسخۀ در تأییدی

 نسخۀ که داشت اظهار چنین توانمی ورزشکاران

 نسخۀ هماننداجرای روان بلند مقیاس  فارسی
در . است مطلوبی سازۀ روایی دارای آن انگلیسی

این  نسخۀ اسپانیایی باکه در ارتباط پژوهش دیگری 
 ،( صورت گرفت2008توسط کالو و همکاران ) ابزار

منظور بررسی روایی و پایایی کننده بهشرکت 2036
. در این گرفتنداستفاده قرار مقیاس اجرای بلند مورد

از  ،پژوهش نیز همانند نسخۀ انگلیسی و فارسی
 سازۀ عاملیروایی بررسی تحلیل عاملی تأییدی برای 

ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی  و بهره گرفته شد
نتایج در  که مورداستفاده قرار گرفتپایایی درونی 

بودن دهندۀ مطلوببخش روایی سازۀ عاملی نشان
که در تحلیل  طوریبه؛ های برازندگی بودشاخص

 معادل شاخص رمزی ،عاملی تأییدی مرتبۀ اول
و شاخص ( 91/0برابر با ) ل.آیاشاخص تی. (،052/0)

؛ اما در مدل دست آمدهب( 92/0معادل ) ف.آیاسی.
شاخص رمزی با میزان  ،ۀ دومتبتحلیل عاملی مر

و شاخص ( 90/0برابر با )ل.آی اشاخص تی. (،054/0)
گزارش گردید که ( 91/0معادل )ف.آی سی.ا

مقایسه با پژوهش حاضر از تناسب کمتری برخوردار در
 جکسون توسط که پژوهشی دربراین، عالوه .باشدمی

 پایایی و روایی بررسی منظوربه( 2008) و همکاران
 از بیش ،گرفت صورت روان اجرای مقیاس بلند نسخۀ
 تأییدی عاملی تحلیل از و گردید انتخاب نمونه 1600

 و سازه روایی بررسی منظوربه کرونباخ آلفای ضریب و
 داد نشان نتایج. شد استفاده مذکور ابزار یندرو پایایی

 رمزی شاخص در روان اجرای بلند وضعی مقیاس که
 و( 97/0برابر با ) آی.فا.سی شاخص (،06/0معادل )

 .باشد( می96/0معادل ) آی.فا.نا.نا شاخصدر 
 و سؤاالت بین ارتباط معناداری بررسی در ،همچنین

 مدل در عاملی بار و تی آزمون نتایج مربوطه، عوامل
 تمامی که حاکی از آن بود ارسیف نسخۀ تخمینی
بلند در اجرای روان مقیاس  عامل در نه سؤاالت

 ـ مهارت، ترکیب عمل ـ ادل چالشتع)ورزشکاران 
آگاهی، اهداف روشن، بازخورد مشخص، تمرکز بر 



 167                                                                                         ... فارسی مقیاس نسخۀ سنجیروان هایویژگی

 

تکلیف، حس کنترل، کاهش خودآگاهی، انتقال زمانی 
 توانندمی معناداری شکلبه( یو تجربه با هدف درون

 احتمالی دلیل. کنند گوییپیش را خود هایعامل
 و فارسی نسخۀ دو سازۀ روایی بین موجود همخوانی
 ترجمۀ از ناشی ،بلنداجرای روان مقیاس  انگلیسی
 که است زبان دو بین اصطالحات هماهنگ و مناسب

 از صحیحی تفسیر و درک ساززمینه لهأمس این
 با مشابه زبانفارسی دهندگانپاسخ توسط سؤاالت

( فرهنگی هایتفاوت رغمعلی) انگلیسی نسخۀ
جکسون  عاملی مدل نه کامل تأیید ،بنابراین باشد؛می

 دهندۀنشان ،زبانفارسی جامعۀ در( 1996و مارش )
 این ارزیابی بلند دراجرای روان مقیاس  باالی قابلیت

 براینعالوه. است فرهنگی هایتفاوت رغمعلی ،سازه
 با درونی همسانی حاضر، پژوهش از دیگری بخش در

 و بررسیمورد کرونباخ آلفای ضریباز  استفاده
 درونی ثبات و مشاهده شد که گرفت قرار ارزشیابی

 و مطلوب حددر آن هایعامل سایر و نامهپرسش کل
 کهاین به عنایت با .(α>7/0) باشدمی قبولیقابل

 کرونباخ آلفای بودنقبولقابل بررسی در رایج مالک
 فارسی نسخۀ درونی همسانی ؛ لذا،است( 70/0) مقدار

 مناسب بلند در ورزشکاراناجرای روان  نامۀپرسش
 آمدهدستبه هاییافته با نتایج از بخش این. باشدمی

 است؛ همراستا (1996جکسون و مارش ) از پژوهش
 کل نمرۀ و هاعامل تمام در کرونباخ آلفای مقدار ،زیرا
 قبولقابل ،بلنداجرای روان قیاس م انگلیسی نسخۀ در

 اختالفات دلیل احتماالً(. 69/0 با برابر آلفا) باشدمی
 متفاوت کاتادرا و تفسیرها موجود، اندک
 هاتفاوت اینباشد که می زبان دو در دهندگانپاسخ
 اندکی اختالف ،هماهنگ و مناسب ترجمۀ تأثیرتحت

کاران کالو و همراستا، دراین. است کرده ایجاد را
را ( پایایی درونی کلی مقیاس بلند اجرای روان 2008)
 پژوهشاین میزان را همانند  وگزارش نمودند ( 70/0)

و همکاران  ( و دوگانیس2004استارو و زرواس )
 بررسی کهاین به توجه با. دانستندقبول ( قابل2000)

 در کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با درونی ثبات
 و نامهپرسش کل که داد ننشا فارسی نسخۀ
 ،لذا ؛دارند هم با داریمعنا و مثبت رابطۀ آن هایعامل

بلند مقیاس  نه عامل که داشت اظهار چنین توانمی
 باالیی درونی هماهنگی یا سازگاری ازاجرای روان 

 بودنمتجانس از حاکیاین امر  که دنباشمی برخوردار
 سؤاالت باید گفت که رو،ازاین ؛است ابزار عناصر
 یک عنوانبهاجرای روان بلند مقیاس  فارسی نسخۀ

 طوربه و دارند با یکدیگر مطلوبی پیوند ،مجموعه
 دهندگانپاسخ و دنسنجمی را یکسانی مفهوم مستقیم
 دریافت سؤاالت از یکهر از را یکسانی کلی مفهوم

 براساس. (2015سیلورمن،  و )توماس، نلسون دکننمی
 ایطبقهدرون بستگیهم ضریب ،چهار جدول نتایج
بلند اجرای روان مقیاس  فارسی نسخۀ هایعامل

 فاصله هفته دو با مجدد آزمونن ـ آزمو از حاصل
 مقدار که ه استآمد دستهب( 75/0) از باالتر
عدد ذکر است که بهالزم. باشدمی یقبولقابل

 تکرار قابلیت یا زمانی پایایی دهندۀنشان آمدهدستهب
بلند اجرای روان مقیاس  فارسی نسخۀ مطلوب نتایج

که جاییآنباید توجه داشت از. باشدمیدر ورزشکاران 
اجرای روان مقیاس  انگلیسی نسخۀ در زمانی پایایی

 ۀمقایس امکان ،لذا ؛است نگرفته قرار ارزیابیبلند مورد
 نتایج ،کلیطوربه. ندارد وجود حوزه دو این در نتایج

 نتایج که داد نشان حاضر پژوهش از آمدهدستبه
 و نباخوکرآلفای ضریب تأییدی، عامل تحلیل

اجرای مقیاس  فارسی نسخۀ ایطبقهدرون بستگیهم
 نسخۀ سؤالی 36 و نه عاملی ساختار بلند ازروان 
 و کندمی بلند حمایتاجرای روان مقیاس  فارسی
 را ابزار زمانی پایایی و درونی همسانی عاملی، روایی

 به توانمی حاضر پژوهش قوت نقاط از. نمایدمی دتأیی
 هر ازایبه)ورزشکاران  نمونۀ یباال حجم از استفاده

 کرد اشاره( زن و مرد) جنسیت دو با( نفر 13/15 سؤال
 در نتایج تعمیم قابلیت و برازندگی افزایش به منجر که

 و گسارولی اسچوتز،) شودورزشکاران می جامعۀ
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 این سنجیروان هایویژگی ینتعی(. 1993 سینگر،
 چگونگی تا کرد خواهد کمک رانپژوهشگ به ابزار

 بیشتر ،ورزشکاران در رااجرای روان  نظریۀ کاربرد
 و بهتر کیفیت با اجراهایی و هندد قرار پژوهشمورد
 چنین توانمی درمجموع، .دنماین طراحیرا  بیشتر لذت

 اجرای روانمقیاس  فارسی نسخۀ که داشت اظهار
 که دارد را آن قابلیت پایا و روا ابزاری عنوانبلند به

 و مردان دراجرای روان  حالت ارزیابی و مطالعه برای
 ابزار این ،همچنین. گیرد قرار استفادهمورد یایران زنان

 زمینۀ ،شناختیروان سنجش هایابزار سایر همراهبه
 بهبود منظوربه ورزشی شناسانروان برای را مناسبی

 و پژوهشی هایفعالیت درورزشکاران  لکردعم
 . آوردمی وجودبه ایران در کاربردی

 روایی و پایایی بررسی به پژوهش تاکنون چندین
 زبانغیرانگلیسی هاینمونه دراجرای روان  مقیاس
 و( 2000) همکاران و دگانیسراستا، دراین. اندپرداخته

 سنجیهای روانویژگی( 2004) همکاران و چان
 هاینمونه برای ترتیببه رااجرای روان  حالتی مقیاس
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی  چینی و یونانی
 همکاران و فرونیر ،اخیراً. ندبررسی قرار دادمورد

نسخۀ فرانسوی ویرایش دوم نیز ( 2006)

 معتبر ابزار یک عنوانبه رااجرای روان  حالتی مقیاس
 متعددی مطالعات ژاپن نیز در. اندقرار داده ارزیابیمورد

 حالتی مقیاسسنجی های روانبه بررسی ویژگی
 تو،وهاریم و اتبااواک) اختصاص یافته استاجرای روان 

2000.) 
منظور استفاده از این ابزار ارزشمند در اساس و بهاینبر

 و روایی بایستمی شناسی ورزشی در کشورحوزۀ روان
گیری اندازه روشنرت کامالً صوبه ابزار این پایایی
 ۀبا توجه به زمین حاضر پژوهشدر  ،بنابراینشود؛ 

 روش از استفاده باسازه  فرهنگی متفاوت، روایی
 و درونی و ثبات (عاملی روایی) تأییدی عاملی تحلیل
 کرونباخ آلفای ضریب استفاده باترتیب به زمانی پایایی

 و بررسیمورد ایطبقهبستگی درونو ضریب هم
 پژوهش این برمبنای ،انتهادر گرفت. قرار ارزشیابی
 ابزار این واگرای و همگرا روایی که گرددمی پیشنهاد

 ،همچنین. گیرد قرار ارزیابیمورد دیگری پژوهش در
 این با رابطه در سازه روایی دیگر هایروش بررسی

 گردد.می توصیه پژوهشگران به ارزشمند ابزار
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 همانشسرپ
 پاسخی هیچ که باشید مطلع و دهید پاسخ تیک عالمت با آن رویروبه هایگزینه به متن، دقیق مطالعۀلطفاً با  

 ود.ب خواهد محرمانه ،شودنمی درج شما نام کهجاییو ازآن نیست غلط یا صحیح
کردن اختصاص سن؟                     در هفته چند روز را به ورزش                      مرد  جنسیت: زن

 دهید؟می
 مبتدی          ماهر  هیمن                 رشتۀ ورزشی؟                          سطح مهارت: ماهر 

       کنید؟   کردن میمعموالً چقدر وقت صرف ورزش
 کامالً

 مخالفم
 مخالفم

 نظری
 ندارم

 موافقم
 کامالً

 موافقم
 ردیف متن سؤال

     
اما با اطمینان به  ؛شدم کشیده چالش به بازی این در من

 برآمدم. آناز پس  های خودمهارت
1 

     
ها فکر کنم، درست انجام که به آنآن بدون را حرکات من

 دادم.
2 

 3 دهم. انجام خواهممی کاری چه که دانموضوح میبه من     

 4 دادم.می انجام خوبیبه را کار که بود واضح من برای کامالً     

 5 بود. متمرکز دادم،می انجام که کاری بر کامل طوربه من توجه     

     
 دهم، انجام خواهممی که آنچه نسبت به کردممی حس من

 دارم. کامل کنترل
6 

 7  چه ممکن بود دیگران دربارۀ من فکر کنند، نبودم.نگران آن من     

 8 سریع(. یا گذشتمی آرام یا) کندمی تغییر زمان آمدمی نظربه     

 9 برم.می لذت تجربه این از واقعاً من     

 10 بود. سازگار موقعیت این اصلی هایچالش با من توانمندی     

 11 .افتدمی اتفاق خودکار ورطبه چیز همه که رسیدمی نظربه     

     
اطمینان کامل  ،خواستم انجام دهممن نسبت به کاری که می

 داشتم.
12 

     
 رشتۀ هایمهارت و حرکات هانداز چه تا که بودم آگاه من

 کنم.می اجرا خوب را امورزشی
13 

     
 تالش دهم،می انجام آنچه بر ماندنمتمرکز برای نبود الزم
 کنم.

14 

     
 کامل کنترل ،دهممی انجام آنچه نسبت به کردممی حس من

 دارم.
15 

 16 نبودم. مسابقه حیناجرای خود در نحوۀ نگران من     

 17 بود. متفاوت عادی حالت با که شدمی سپری ایگونهبه زمان     

     
 آن دوباره خواهممی و داشتم دوست را اجرا آن حس واقعاً من
 کنم. هتجرب را

18 

 19 دارم. را العادهفوق کارهای انجام توانایی من     

 20 دادم.می انجام خودکار طوربه را حرکات من     

 21 بیاورم. دستبه خواهممی چه دانستممی من     

     
 را حرکات اندازه چه تا کهاین به نسبت خوبی ایدۀ ،اجرا زمان در

 داشتم. دهممی انجام خوب
22 

 23 داشتم. کامل تمرکز من     

 24 خوبی داشتم. کنترل حس من     

 25 نبودم. دهمب نشان را خودم چگونه کهاین نگران     



 173                                                                                   ... فارسی مقیاس خۀنس روایی عاملی و پایایی تعیین

 

 26 حین اجرا زمان متوقف شده بود.کردم درمی حس     

 27 گذاشت. جایرب من در ایالعادهفوق حس تجربه این     

     
 در اندازه یک به دو هر ،من هایتمهار و رسیدهانجامبه چالش
 .داشتند قرار باالیی سطح

28 

     
 انجام کردنفکر به نیاز بدون و خودکار صورتبه را حرکات من
 دادم.می

29 

 30 بود. کامالً مشخص من اهداف     

     
 کارم طورچه که دهم تشخیص توانممی عملکردم براساس من
 دهم.می انجام خوب را

31 

 32 داشتم. تمرکز ،دادممی انجام که کاری بر کامل طوربه من     

 33 دارم. بدنم بر کامل کنترل کردممی حس من     

 34 کنند.فکری می هچ من راجع به دیگران نبودم نگران من     

     
 اتفاق آهستگی به چیز همه آمدمی نظربه هاوقت بعضی

 افتد.می
35 

 36 بود. دهندهپاداش بسیار ،تجربه اینکه  معتقدم من     

 :امتیازدهی راهنمای

 28، 19، 10، 1 االتؤس: دل چالش و مهارتاتع

  29، 20، 11، 2االت ؤس :ادغام عمل و آگاهی

  30، 21، 12، 3 االتؤس :اهداف روشن

  31، 22، 13، 4 االتؤس :بازخورد فوری

  32، 23، 14، 5االت ؤس :تمرکز بر تکلیف

   33 ،24، 15، 6 التاؤس حس کنترل:

  34، 25، 16، 7االت ؤس :آگاهیدادن خوددستاز

   35، 26، 17، 8االت ؤس :گذر زمان

  36، 27، 15، 9االت ؤس :تجربه با هدف درونی

نظر مورد ۀگزین ،(موافقم کامالً) پنج تا( مخالفم کامالً ) یک از لیکرت ارزشی پنج مقیاس از استفاده دهندگان باپاسخ
 کنند.خاب میرا انت
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the factorial validity and 

reliability of the Persian version of the Long Flow Scale for athletes. For 

this purpose, 545 athletes were chosen and completed the Persian version 

of the Long Flow Scale. At first the face validity and translation accuracy 

were confirmed using back translation technique. To determine the 

questionnaire´s construct validity based on structural equations model 

was used; to determine internal consistency, Cronbach alpha coefficient 

was used, and to determine temporal reliability of the items, intra-class 

correlation coefficient under test-retest method was used. The results 

showed that the Long Flow Scale enjoyed favorable fit indexes. 

Confirmatory factor analysis showed that fit indexes (CFI=0.96, 

TLI=0.96, RMSEA=0.047), internal consistency (0.75), and temporal 

reliability (0.85) were suitable. So, the Long version of the Flow Scale 

can be characterized as a valid and reliable tool to study and evaluate the 

Long Flow Scale of Iranian athletes. 

 

Keywords: Challenge-Skill Balance, Action-Awareness Merging, Clear 

Goals, Unambiguous Feedback, Concentration on Task 
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